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DEKRET 
w przedmiocie dyzlokacji sądów. 

Ąrt. 1. Sądy pokoju, sądy okr~gowe i sądy apelacyjne zachowują 
dotvchczasowe swoje siedziby i okręgi. ' 

F\rt. 2. Siedzibą Sądu Najwyższego jest Warszawa. 

F\rt. 3. Tworzenie nowych oraz zmiany siedzib i okręgów istniejących 
sqdów apelacyjnych i okręgowych uchwala Rada Ministrów na wniosek 
Ministra Sprawiedliwości. 

Odnośnie do sądów pokoju zarządzenia w tym przedmiocie wydaje 
Minister Sprawiedliwości. 

F\rt. 4. Postanowienia Rady Ministrów, względnie Ministra Sprawied· 
Iiwości, dotyczące dyzlokacji sądów. będą ogłaszane w gazecie rządowej 
j w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości. 

F\rt.5. Przepisy tymczasowe o dyzlokacji sądów z dnia 18 lipca 
1917 r. (Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości N2 1, poz. 2) 
niniejszem zostają uchylone. 

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r. 

Naczelnik Państwa: 
1. Piłsudski 

Prezydent Mi n istrów: 
f . J Paderewski 

Min,ister Sprawiedliwości: 
~.,'UPi11ski 
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w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich. 

• 

art. 1. W miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie tworzą się specja·lne 
sądy pokoju dla nieletnich . 

Sądy te rozpoznawać b~dą wszelkie sprawy karne, wynikłe na tery
tor~um danego miasta i należące do właściwości sądów pokoju, o ile oikar
żonymi lub poszkodowanymi w tych sprawach są nie letni w wieku do 
lat 17. 
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_I\rt. 2. Przy śądath dla nieletnich powstają urzędy stałych opiekunów 
sądowych, mianowanych przez sędziego z pośród osób obojga płci, szcze
gólniej kwalifikujących się do sprawowania nadzoru nad nieletnimi. 

Opiekunowie sądowi pobierają stałe wynagrodzenie z' funduszów dy
spozycyjnych sądu i przy sprawowaniu obowiązków podlegają wskazówkom 
sędziego według instrukcji, jaką w tej mierze wyda Minister Sprawiedli
wości. 

I\rt. 3. Przy sądach d~ nieletnich mogą być urządzone specjalne 
izby dla pnmieszczenię nieletnich, których pozosta'wienie na wolnOści nie 
będzie możliwem i którzy pozostawać tam będą pod dozorem opiekuna 
sądowego lub osoby przez sędziego wyznae:.zonej. , 

I\rt. 4. Przepisy wykonawcze, dotyczące organizacji sądów dla nie
letnich oraz trybu rozpozn~wania spraw w sądach, wyda Minister Sprawiedli
wości, który też określi termin wprowadzenia nilliejszego dekretu w życie. 

Dan w Warszawie, dn. 7 lutego 1919 r. 

N-aczelnik Państwa: 
]. H"lsudski -

Prezydent -Ministrów: 
J. }. Paderewski 

Minister Sprawiedliwości: 

w z . . SmiarowsM 
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Na wniosek Rady Ministrów rozszerzam kompetencje Ministerstw. 
Robót Publicznych na wszelkie roboty techni-czne z za kresu budownictwa 
i konserwacji dróg 'wodnych oraz na sprawy żeglugi. , 

Wszelkie sprawy. objęte powyżej określonym zakresem działania, wy
dzielam z kompetencji Ministerstwa Komunika!=ji i zarządzam zmian~ na
zwy tego Ministerstwa na "Ministerstwo Kolei Zelaznych". 

Den w Warszawie. dnia 8 lutego 1919 r. 

Naczelnik Państwa: 
j. hlsudski 

-Prezydent Ministrów: 
J. [. Paderewski 


